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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Observasi subjek pada laporan ini dilakukan dengan mengambil 

lokasi di Semarang, khususnya yaitu pada karyawan PT. Astra 

International Daihatsu Semarang.Alasan dilakukannya penelitian ini di 

Semarang adalah karena berbagai hal yaitu: 

1. Lokasi dan subyek penelitian yang akan diteliti telah memenuhi 

kriteria penelitian. 

2. Kemudahan menjangkau lokasi dan untuk menghemat waktu, 

biaya dan tenaga. 

Astra Daihatsu telah ada di Indonesia sejak tahun 1970-an, 

dansaat ini Astra Daihatsu menjadi perusahaan otomotif nomor dua (2) 

terbesar Nasional.Dunia pasar membuktikan bahwa produk yang 

dimiliki Astra International Daihatsu adalah produk handal, irit, dan 

terutama harganya terjangkau dengan kualitas yang baik.Perusahaan ini 

selalu menyesuaikan perkembangan jaman sesuai kebutuhan customer 

dan memfasilitasi dengan teknologi modern.Astra International Daihatsu 

ingin terus berkembang dengan selalu memberikan perubahan-

perubahan kearah yang lebih baik untuk customer maupun perusahaan 

itu sendiri. Karyawan juga dituntut untuk selalu memberikan ide-ide 

segar demi terciptanya suatu perubahan yang menguntungkan. 

Dukungan yang diberikan perusahaan terhadap karyawan dengan 

memfasilitasi teknologi yang memadai, memberikan sosialisasi rutin 
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tentang budaya kaizen yang dapat mendukung perubahan itu sendiri, 

serta memberikan reward kepada tim yang berhasil menciptakan ide 

perubahan yang luar biasa.  

 

B. Persiapan Pengumpulan Data 

Persiapan yang dilakukan peneliti sebelum melaksanakan penelitian 

adalah sebagai berikut : 

1. Survey 

 Peneliti terlebih dahulu melakukan survey berupa peninjauan 

mengenai situasi dan kondisi sasaran penelitian supaya dapat 

mengetahui gambaran awal calon subjek yang akan dituju. Peneliti 

selama melaksanakan penelitian, seperti perijinan, tidak memaksa 

kerahasiaan subjek dan senantiasa menghargai keputusan subjek. 

2. Wawancara awal 

 Pertemuan awal adalah saat perkenalan, kemudian membicarakan 

mengenai kesediaan subjek. 

3. Perijinan Kepada Subjek 

 Peneliti datang menemui subjek dan menjelaskan maksud dan tujuan 

penelitian agar subjek paham maksud peneliti.Selanjutnyapeneliti 

mengurus permohonan surat ijin kepada Fakultas Psikologi Universitas 

Katolik Soegijapranata dengan nomor 1125/B.7.3/FP/I/2015 sebelum 
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melaksanakan penelitian supayamemudahkan peneliti masuk ke sasaran 

penelitian. 

C. Pelaksanaan Pengumpulan Data 

 Penelitian tentang Internalisasi Budaya Kaizen pada Karyawan PT. 

Astra Internasional Daihatsu Semarang dilakukan di wilayah 

Semarang.Sebelum melakukan penelitian, peneliti dan masing-masing 

subjek menentukan tempat yang disetujui untuk melakukan 

penelitian.Pelaksanaan wawancara dilaksanakan pada bulan Maret 2015. 

Wawancara pada subjek satu dan dua dilaksanakan pada hari yang sama 

yaitu tanggal 15 Maret 2015, wawancara dimulai pada siang hari setelah 

jam istirahat. Subjek pertama dimulai pukul 13.30 WIB wawancara 

berlangsung selama kurang lebih 30 menit, kemudian subjek kedua  dimulai 

14.10 WIB dan berlangsung selama 20 menit. Subjek ketiga dilaksanakan 

wawancara pada tanggal 17 Maret 2015 pada pukul 15.15 WIB dan 

berlangsung selama 20 menit.  

 
D. Hasil Pengumpulan Data 

1. Subyek Pertama 

a. Identitas Subjek 

Nama   : S 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Jabatan   : Instruktur Teknikal wilayah Jateng DIY 



37 

 
 

Lama Bekerja :  15 tahun 

b. Hasil Wawancara 

Peneliti menemui subyek di PT. Astra International 

Daihatsu Semarang  pada pukul 13.30 WIB. Subjek memiliki 

postur kurus dengan tinggi badan sekitar 159 cm, berat badan 55 

Kg dan sawo matang. Subjek memiliki rambut lurusdan 

berwarna hitam.Dari awal subyek telah menyambut kedatangan 

peneliti dengan ramah. 

Pada saat itu, suasana di PT. Astra International Daihatsu 

Semarang cukup tenangsehingga proses wawancara dapat 

berlangsung dengan baik dan tanpa gangguan.Subyek menjawab 

berbagai pertanyaan dengan baik dan jelas. 

S adalah seorang karyawan di PT. Astra International 

Daihatsu Semarang, S menjabat sebagai Instruktur Teknikal 

wilayah Jateng DIY.Subjek menjawab semua pertanyaan 

peneliti dengan baik dan lancar, subjek sudah bekerja di PT. 

Astra International Daihatsu Semarang selama 15 tahun. S 

bertempat tinggal di Semarang dan sudah memiliki 3 orang 

anak. Istri S adalah ibu rumah tangga, tidak bekerja di kantor 

tetapi memiliki usaha kecil-kecilan dirumah. Subjek mengaku 

pekerjaannya sering sekali keluar kota untuk mengontrol, karena 

wilayah yang dipegang subjek sudah meliputi Jateng dan DIY. 
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Subjek mengaku mengenal budaya Kaizen, secara umum 

yaitu merupakan perbaikan yang terus menerus dan kaitannya disini 

dengan dunia pekerjaan, yang artinya mentor sebagai aset  

perusahaan yang mempuyai potensi berupa ide-ide. Subjek tidak 

membutuhkan waktu yang lama untuk mengerti dan menerapkan 

budaya kaizen, subjek mengaku kurang dari dua bulan sudah 

memahami seperti apa budaya kaizen itu sendiri. Kaizen dipakai 

untuk mengatasi problem-problem ataupun kendala-kendala tiap 

karyawan di lingkungannya. Kaizen diterapkan  dibeberapa bagain 

seperti, di bagian administrasi,service danmarketing. Setiap bagian 

memiliki tantangan masing-masing dan tantangan tersebut bisa 

menghambat atau berpengaruh positifpada proses kinerja. 

Menurut subjek motode kaizen ini cocok di terapkan pada 

perusahaan karena perubahannya terus menerus selain itu setiap 

tahun diadakan lomba dimana  ide-ide dari karyawan ditampung 

dan diwujudkan dalam suatu aktivitas yang terkait dengan upaya 

perbaikan terus menerus tentunya demi meningkatnya produktifitas 

perusahaan. 

Hambatan dalam menggunakan motode kaizen subjek 

mengaku ada dan tetap dilakukan evaluasi terus menerus baik 

hambatan yang kecil maupun hambatan yang besar, termasuk 

hambatan eksternal maupun internal.Menurut subjek faktor 
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eksternal belum bisa dikendalikan sedangkan faktor internal seperti 

merubah perilaku atau cara kerja karyawan selama ini masih bisa 

dikendalikan. Hambatan secara eksternal menurut subjek hal 

tersebut bisa mempengaruhi kinerja, misalnya terkait dengan 

vendor, masing-masing vendor mempunyai SOP masing-masing 

contohnya acounting ataupun administrasi. Peraturan dari 

perusahaan ketika ada konsumen membeli lalu langsung melakukan 

pembayaran atau transaksi namun ada beberapa vendor yang 

meminta pembayaran mundur dengan jangka waktu yang 

bermacam-macam, hal tersebut akan berpengaruh pada kinerja 

finance. 

Subjek mengaku permasalahan dalam perusahaan bisa 

diatasi dengan budaya kaizen, contohnya yang paling sederhana 

yaitu mulai mengurangi tagihan listrik. Subjek mencoba memasang 

informasi seperti ini “matikan bila tidak digunakan”. Contoh lain 

apabila di bengkel mempercepat proses kerja service.Sebelumnya 

apabila customer melakukan service kendaraan membutuhkan 

waktu 3 sampai 4 jamnamun perusahaan memiliki hasil karya dari 

kaizen sehingga dalam bekerja butuh 3 jam dapat diselesaikan 

dalam waktu 1 jam.Perubahan tersebut dinamakanservice percepat, 

service percepat merupakan hasil perubahan terus menerus dari 

kaizen, dampak positif yang didapat perusahaan dari perubahan 
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kaizen tersebut adalah meningkatnya unit masuk mobil 

yangservice. Melakukan perubahan sendiri membutuhkan waktu 

dan harus mempelajari siklus di daerah tersebut, misalnya 

diSemarang mobil dalam setahun jarak tempuhnya berapa ribu km, 

lalu diolah dan dibuat pola, kemudian akan mucul next service 

berikutnya untuk kendaraan tersebut. Perusahaan memiliki data 

untuk service selanjutnya pada setiap kendaraan dengan Plat 

Nomor H, setiap kendaraan akan tercatat dengan jelas datanya dan 

akan kami hubungi ketika kendaraan tersebut sudah waktunya 

untuk di service. Perubahan ini berdampak besar bagi perusahaan 

dan customer sendiri, karena customer merasa pihak perusahaan 

peduli dengan perawatan kendaraan dan unit yang masuk ke 

bengkel juga semakin banyak. Semakin banyak unit yang masuk 

semakin banyak juga transaksi penjualan, service cepat ini 

menambah kapasitas dalam bekerja juga akan memusakan customer 

yang menunggu terlalu lama, kemudian ketika penjualan meningkat 

perusahaan tidak serta merta langsung menammbah power ataupun 

memperbesar bengkel sebab itu akan memakan investasi yang 

sangat besar. Perubahan yang dilakukan dengan kaizen adalah 

setiap bengkel memiliki sistem kerja untuk memperbaiki semua 

peralatan yang manual menjadi lebih canggih seperti alat 

pergantian roda yang dulunya pergantian roda lebih ama karena 
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alatnya masih manual sekarang dengan alat yang baru pergantian 

roda bisa jauh lebih cepat sehingga tenaga mekanik akan lebih 

hemat dan mempercepat proses pekerjaan sehingga produktifitas 

kerja akan meningkat.   

 Agar perubahantersebut tetap, menurut subjek perlu 

dibuat PDCA (plan-do-check-act). Identifikasi masalah, dari 

mengambil tema menggali demi kebaikan, kemudian evaluasi, 

implementasi kemudian cek keguanaannya dari hal tersebut akan 

terlihat bahwa proses perubahan  itu besar atau tidak.  

Budaya Kaizen menurut pengakuan subyek memberikan 

dampak pada kerja tim,terkait dengan produktifitas yang 

meningkat,namun hal-hal yang bersifat spesifik itu membutuhkan 

waktu.Kerjasama timyang baik membutuhkan waktu yang singkat, 

yang membutuhkan waktu lama adalah merubah perilaku. Para 

karyawan dalam memahami budaya kaizen menurut pengakuan 

subjek sangat cepat, namun untuk merubah perilakukan 

membutuhkan waktu. Seperti juga dengan penggunaan helm 

keselamatan, karyawan yang tidak terbiasa menggunakan helm 

akan merasa risih namun management tetap berkewajiban 

mengingatkan untuk menggunakan helm kepada mekanik ketika 

jam kerja berlangsung. 
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S (15 Tahun bekerja) 

 Jabatan Instruktur 
Teknikal wilayah 
Jateng DIY 
-  

- Disiplin (menggunakan alat 
keamanan kerja) 

- Tepat waktu menyelesaikan 
service 

- Subjek mengenal budaya kaizen 
secara umum (perubahan terus 
menerus) 

- Menerapkan sistem “service percepat”. 

- Setiap bengkel memiliki sistem kerja untuk 
memperbaiki semua peralatan yang manual 
menjadi lebih canggih seperti alat pergantian 
roda. 

- Mengikuti lomba dimana  ide-ide dari karyawan 
ditampung dan diwujudkan dalam suatu 
aktivitas yang terkait dengan upaya perbaikan. 

Jenjang karir Perubahan pada SDM Proses kerja Kaizen 
Menurut Subjek 

Proses Internalisasi 

- Mengikuti sosialisasi  Kaizen 
yang diadakan secara rutin  

- Menerapkan PDCA (plan-do-
check-act) 

- Subjek memahami kaizen 
selama 2 bulan 

- Perubahan terus-menerus. 

- Adanya lomba Kaizen yang 
diadakan setiap tahun 

Proses Penerapan Budaya 
Kaizen pada Subjek 

Hasil Penerapan kerja 
Kaizen 

- Dampak positif yang didapat perusahaan 
dari perubahan kaizen tersebut adalah 
meningkatnya unit masuk mobil yang 
service dan memusakan customer karena 
tidak lama menunggu. 

- Dengan alat yang baru pergantian roda bisa 
jauh lebih cepat sehingga tenaga mekanik 
akan lebih hemat dan mempercepat proses 
pekerjaan. 

Dinamika Internalisasi Budaya Kaizen Subjek I 
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2. Subyek Kedua 

a. Identitas Subjek 

Nama            : D 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Jabatan   : PGA /HRD 

Lama Bekerja :  3 tahun 

b. Hasil Wawancara 

Peneliti menemui subyek di di PT. Astra International 

Daihatsu Semarang pada pukul 14.10 WIB. Subyek memiliki 

postur tinggi , dengan tinggi badan sekitar 178 cm, berat badan 

63 Kg dan berkulit putih. Subyek memiliki rambut lurus  

berwarna hitam dan berwajah oriental.Suasana di PT. Astra 

International Daihatsu Semarang tenang sehingga mendukung 

atau kondusif untuk dilakukan wawancara. 

Pertanyaan yang ditanyakan oleh peneliti dapat dijawab 

oleh subyek dengan sangat baik dan lancar.D adalah salah satu 

karyawan di PT. Astra International Daihatsu Semarang dan 

menjabat sebagai PGA /HRD selama 3 tahun di 

Semarang.Subjek bertempat tinggal di Semarang bersama 

keluarganya, subjek mengakumemahami tentang budaya 

kaizen.Metode ini cocok untuk diterapkan di perusahaankarena 
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memperbaiki pekerjaan yang kurang efisien, sehingga dapat 

menghemat pengeluaran, serta dapat menambah penghasilan. 

Hambatan dalam melaksanakan kaizen menurut subyek 

adalah tidak setiap orang mau diajak bekerjasama kadang hal 

tersebut yang menjadi hambatannya. Dalam proses memahami 

budaya kaizen subjek mengakui bahwa seseorang memiliki daya 

yang berbeda, untuk memahami subjek dalam waktu satu bulan 

sudah bisa memahami namun dalam penerapan dibutuhkan waktu 

yang lebih lama untuk penyesuaian dengan budaya kaizen. Subjek 

mengaku selama bekerja masih terus menyesuaikan dengan budaya 

kerja kaizen agar bisa menjadi kebiasaan sehari-hari, hampir selama 

setengah tahun subjek baru terbiasa dengan budaya kaizen. 

Menurut subyek budaya kaizen ini bisa digunakan untuk 

menyelesaikan suatu permasalahan karena kaizen itu memang 

difungsikan untuk menyelesaikan suatu permasalahan, bagaimana 

mencari solusi yang lebih baik dan lebih cepat. Misalnya 

bagaimana cara menghemat penggunaan listrik, penggunaan air 

salah satunya dengan peraturan ON/OFF lampu, lalu 

apabilamenggunakan mesin fotocopy ada ID password tiap devisi 

dan itu berfungsi untuk menjatah jumlah fotocopy yang dilakukan 

oleh setiap devisi. Penggunaan telfon juga dibatasi, selain itu juga 
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ada peraturan menghidupkan dan mematikan AC termasuk juga 

lampu-lampu ruang, jika meninggalkan ruangan harus dimatikan. 

Menurut subjek perubahan itu akan cepat terlaksana 

apabila karyawan dispiplin, subjek juga menujuk satu PICatau 

penanggungjawab di setiap ruangan tersendiri. Cara perusahaan 

untuk menanamkan budaya kaizen ini sudah menarik, kaizen itu 

mudah dipahami dan diterapkan karena mulai dari lingkup yang 

kecil. Hambatan dalam penerapan budaya adalah masalah 

kebiasaan, terkadang sudah melakukan sesuai standarisasi 

namunbeberapa lama kemudian kebiasaan tersebut hilang. Untuk 

menghadapi hambatan tersebut menurut subyekharus ada review, 

reviewdilakukan setiap bulan untuk mengingatkan apa standarisasi 

yang sudah dilakukan selama ini. 

Menurut subyekkonflik dalam menerapkanbudaya kaizen 

ada kendalanya, dan untuk mengatasi kendala tersebut diadakannya 

pertemuan. Perubahan yang terjadi dari budaya kaizen menurut 

subyek adalah menjadilebih kompak dalam kerja sama tim. Proses 

perubahan itu terjadi membutuhkan waktu 3 bulan bulan untuk 

sosialisasi langsung training dan sekaligus praktek.Pada bagian 

administrasinya ada dinamakanfile-ing, file-ing adalah mengatur 

buku-buku atau file sesuai abjad atau tahun, lalu untuk skala lebih 
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kecil biasanya diberi kode nama atau nomor sehingga 

mempermudah dan mempercepat keryawan bila mencari file. 



 

 
 

      

  

       

   

   

 

 

 

 

  

     

 

  

 

 

D (3 tahun bekerja) 

Jabatan  PGA /HRD 

- Menerapkan ON/OFF 

- Tepat waktu dalam bekerja. 

- Lebih rapi dalam 
menempatkan barang dan 
bisa menghemat. 

- Menerapkan sistem “ON/OFF”. 

- Menggunakan mesin fotocopy denganID password 
tiap devisi 

- Membuat review (untuk catatan diri sendiri) karena 
subjek merasa terkadang sudah melakukan sesuai 
standarisasi sesuai budaya namun beberapa lama 
kemudian kebiasaan tersebut hilang. 

- File-ing(mengatur buku-buku atau file sesuai abjad 
atau ) 

- Mengikuti sosialisasi dan training  
kaizen yang diadakan secara rutin 

- Membuat review standart budaya 
kaizen . 

- Subjek memahami kaizen selama 
1 bulan dan lancar menerapkan 
selama 6 bulan. 

- Perubahan Kaizen dilakukan secara 
bertahap. 

- Memperbaiki pekerjaan yang kurang 
efisien, sehingga dapat menghemat 
pengeluaran, serta dapat menambah 
penghasilan. 

Proses Penerapan Budaya 
Kaizen pada Subjek 

Hasil Penerapan kerja 
Kaizen 

- Dapat menghemat penggunaan listrik, 
penggunaan air dan telfon. 

- Membatasi jumlah fotocopy yang dilakukan 
oleh setiap devisi sehingga penggunaan 
mesin fotocopy bisa maksimal dan tidak 
membuang kertas. 

- Subjek lebih terbiasa disiplin dan tepat 
waktu. 

- Mempermudah dan mempercepat keryawan 
bila mencari file 

Jenjang karir Proses Internalisasi Perubahan pada SDM Proses kerja Kaizen 
Menurut Subjek 

Dinamika Internalisasi Budaya Kaizen Subjek II 
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3. Subjek Ketiga 

a. Identitas Subjek 

Nama   : CW  

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Jabatan   : Kepala Regu 

 Lama Bekerja : 18 tahun 

b.  Hasil Wawancara 

Peneliti menemui subyek di PT. Astra International Daihatsu 

Semarang pada pukul 15.15 WIB. Subyek memiliki postur kurus, dengan 

tinggi badan sekitar 157 cm dan berat badan 54 Kg dan berkulit putiih. 

Subyek memiliki rambut lurus dan berwarna hitam.Suasana di PT. Astra 

International Daihatsu Semarang tenang sehingga mendukung atau 

kondusif untuk dilakukan wawancara. 

Pertanyaan yang ditanyakan oleh peneliti dapat dijawab oleh 

subyek dengan sangat baik dan lancar.CW adalah salah satu karyawan 

di PT. Astra International Daihatsu Semarang.CW menjabat sebagai 

Kepala Regu, dan ia sudah bekerja selama 18 tahun. 

Subyek mengaku memahami budaya kaizen. Menurut subjek 

pengaruhnya terhadap pekerjaannya sangat besar, karena kaizen 

adalah perbaikan yang terus menerus, jadi apabila ada yang kurang 
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akan terus diperbaiki. Kaizen sendiri ide-ide dari banyak pihak, dari 

banyak karyawan di jadikan satu dan dilakukan perubahan. 

Menurut subjek hambatan dalam pelaksanaan penerapan 

budaya kaizen tidak ada karena sudah berjalan terus menerus dan 

karyawan melakukannya sesuai perintah. Menurut subjek tidak 

sampai setahun sudah dapat melaksanakan pekerjaan sesuai budaya 

kaizen. 

Menurut subyek penerapan budaya kaizen dapat 

menyelesaikan konflik yaitu dengan cara menerima semua masukan 

dan tidak boleh disanggah setelah itu dilakukan voting.  

Menurut subyek budaya kaizen mudah dipamahikarena ini 

sudah menjadi budaya lama di ASTRA, karyawan hanya tinggal 

meneruskan tahap-tahap yang sudah tertuliskan. Sedangkan 

karyawan baru solusi agar karyawan tersebut dapat 

memahamibudaya kaizen yaitu dengan adanya sosialisakan dan 

penyesuaian dengan kinerja karyawan lain dan juga aktif mengikuti 

meeting tentang kaizen yang rutin diadakan.  

Dampak atau pengaruh setelah adanya budaya kaizen yaitu 

tahapannya sudah jelas.Dampak untuk diri sendiri di kaizen ada 

namanya PDCA, dan metode tersebut terbawa dikeseharian subjek. 

Peran perusahaan dalam menanamkan budaya kaizen pada 

karyawannya menurut subyek karyawan mendapat support dari 
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perusahaan dan setiap tahun acara kaizen memiliki tema yang 

berbeda.  

Feedback yang diberikan karyawan untuk perusahaan 

adalah dengan melakukan kaizen terus menerus, dan setiap tahun 

harus ada perubahan baru yang dikeluarkan. Untuk ide-ide kaizen 

menurut subjek adalah ide tahunan, satu makalah kaizen satu tahun 

sekali dilombakan ditingkat nasional. Perubahan yang pernah 

memenangkan lomba kaizen itu contohnya reminder, setiap 5000 

km customerakan ganti oli, perusahaan memiliki data customer dan 

nanti langsung terlihat apabila mobil ini sudah harus melakukan 

service rutin. Setiap bengkel akanfollow upkepadacustomer, 

customerdiingatkan melalui SMS blasting dan dampaknya dari 

reminder adalah unit entry meningkat. 

Ketika awal penerapannya sama sekali tidak ada konflik 

dan inovasi baru tersebut sudah diterapkansecara nasional, menurut 

pengakuan subyek budaya kaizen sangat menguntungkan, 

sedangkan dampak negatifnya sangat meyita waktu. 



 

 
 

       

 

       

   

   

 

 

 

 

  

     

 

  

 

 

CW (18 tahun 
bekerja) 

Jabatan Kepala 
Regu 

- Disiplin dan tepat waktu 
terhadap tim dan pekerjaan 

-  Bekerja lebih baik dengan 
tim. 

- Selalu mengeluarkan ide 
kreatif 

- Menerapkan sistem “reminder”. 

- Menerapkan PDCA (untuk diri sendiri) 

- Subjek dan tim mengikuti lomba kaizen.  

- Mengikuti sosialisasi  kaizen 
yang diadakan secara rutin 

- Menerapkan PDCA  

- Setiap tahun acara kaizen 
memiliki tema yang berbeda.  

- Subjek memahami kaizen >1thn 

-  SDM sangat  penting 

- Ide-ide dari banyak pihak, dari 
banyak karyawan di jadikan satu 
dan dilakukanperubahan. 

Proses Penerapan  Budaya 
Kaizen pada Subjek 

Hasil Penerapan kerja 
Kaizen 

- Setiap bengkel akan follow up kepada 
customer, customer diingatkan melalui 
SMS dan dampaknya dari reminder adalah 
unit entrymeningkat dan customer merasa 
senang diperhatikan. 

- Terbawa dikehidupan sehari-hari dan 
menjadi disiplin dan tepat waktu. 

Jenjang karir Proses Internalisasi Perubahan pada SDM Proses kerja Kaizen 
Menurut Subjek 

Dinamika Internalisasi Budaya Kaizen Subjek III 
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